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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

RACIOCÍNIO LÓGICO 06 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
                   

                   

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL                                           Página 

 
- 3 - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Frustradas com prejuízos, operadoras tentam 

"se vingar" de WhatsApp 
 
Algumas das principais operadoras de 

telefonia móvel do país iniciaram – ainda que de forma 
velada – uma disputa contra o WhatsApp em uma 
"tentativa desesperada" de nomear culpados aos seus 
próprios prejuízos. É o que dizem especialistas em 
telecomunicação e em direito digital entrevistados pelo 
UOL Tecnologia, que afirmam ainda que os ganhos 
proporcionados pelo aplicativo de bate-papo são bem 
maiores do que as possíveis perdas. 

"As chamadas de voz deixaram de ser a 
principal funcionalidade da telefonia móvel não só no 
Brasil, mas no mundo. O tráfego de dados tem 
ganhado cada vez mais espaço, e as operadoras 
precisam se adaptar a essa nova realidade", aponta 
Carlos Affonso, diretor do ITSrio (Instituto de 
Tecnologia e Sociedade) e professor da Uerj 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Segundo 
ele, é natural que os usuários deixem de enviar SMS e 
de fazer ligações diante da gama de opções que são 
bem mais baratas e práticas. "E não estamos só 
falando de WhatsApp." 
 No segundo trimestre de 2015, a operadora 
Telefônica Brasil – dona da marca Vivo – perdeu 56% 
do seu lucro líquido em comparação com o mesmo 
período do ano passado. O lucro da Claro Telecom 
Participações foi de R$ 3,3 milhões, sensível recuo 
ante resultado positivo de R$ 308 milhões obtido em 
2014. A queda no lucro da TIM no Brasil foi de 16%. Já 
a OI chegou a registrar prejuízo de R$ 401 milhões no 
primeiro trimestre de 2015. 

Mas, como relata o senador Walter Pinheiro 
(PT-BA) – que atua à frente de temas ligados à 
telecomunicação e tecnologia no Congresso Nacional 
–, as operadoras mais ganham do que perdem com 
aplicativos como o WhatsApp. "Mesmo que o usuário 
acesse a plataforma a partir do Wi-Fi, há sempre 
alguém que está pagando por essa conexão às 
empresas de telefonia. Ou seja, as empresas ganham 
muito com esses serviços e reclamam de boca cheia", 
relata. 

Para Adriano Mendes, advogado especialista 
em tecnologia e sócio do escritório Assis e Mendes, a 
reclamação das teles é uma "estratégia comercial" e 
uma maneira de conseguir "tirar dinheiro do 
Facebook" – dono do WhatsApp. "Está claro que o 
problema é com o Facebook. Até porque 
contraditoriamente as operadoras atacam o WhastApp, 
mas de certa forma isentam o Skype, que é da 
Microsoft", afirma. 

Segundo ele, a polêmica é "misteriosamente" 
levantada em meio à negociação para a implementação 
do Internet.org – projeto da rede social que leva 
serviços da rede gratuitamente a populações carentes 
– no Brasil, serviço que é oferecido pelas teles. 

 
Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias 
 

Questão 01  

 
Assinale a informação INCORRETA, de acordo com o 
texto de referência: 
 

(A) O Facebook é dono do WhatsApp. 
 

(B) As chamadas de voz são muito utilizadas no 
Brasil e no mundo e, por essa razão, as 
empresas de telefonia têm lucrado nos últimos 
anos. 

(C) A Telefônica Brasil é dona da marca Vivo. 
 

(D) No Brasil, a queda no lucro da operadora TIM foi 
de 16%. 

 
(E) O senador Walter Pinheiro atua à frente de 

temas ligados à telecomunicação e tecnologia 
no Congresso Nacional. 

 

Questão 02  

 
O que seria “uma forma velada”, expressão utilizada 
no primeiro parágrafo do texto? 
 

(A) Escandalosa. 
(B) Ilícita. 
(C) Disfarçada. 
(D) Descomprometida. 
(E) Iluminada. 

 

Questão 03  

 
Releia a oração: “As operadoras mais ganham do que 
perdem com aplicativos como o WhatsApp”. A palavra 
em destaque funciona como: 
 

(A) Preposição. 
(B) Adjetivo. 
(C) Conjunção. 
(D) Advérbio. 
(E) Pronome. 

 

Questão 04  

 
Observe os verbos em destaque nas orações retiradas 
do texto de referência e assinale a alternativa em que o 
verbo se encontra no pretérito perfeito do modo 
indicativo: 
 

(A) É o que dizem especialistas em 
telecomunicação. 

(B) E não estamos só falando de WhatsApp. 
(C) Está claro que o problema é com o Facebook. 
(D) O tráfego de dados tem ganhado cada vez mais 

espaço. 
(E) Já a OI chegou a registrar prejuízo de R$ 401 

milhões no primeiro trimestre de 2015. 
 

Questão 05  

 
Assinale a alternativa CORRETA, quanto à separação 
silábica das seguintes palavras: 

(A) TE-LE-FO-NIA. 
(B) U-SU-ÁRIOS. 
(C) ES-TRA-TÉ-GI-A 
(D) GRA-TUI-TA-MEN-TE 
(E) TEC-NO-LO-GIA 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 06  

 
Uma prateleira de supermercado contém 350 pacotes 
de bala, sendo que 18% desses pacotes são de balas 
sabor cereja. A quantidade de pacotes de balas sabor 
cereja que estão nessa prateleira é igual a: 

 

(A) 45  
(B) 50  
(C) 58  
(D) 63  
(E) 70 
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Questão 07  

 
Juliano foi promovido em seu trabalho e teve um 
aumento de salário equivalente a 1/3 de seu salário. 
Sabendo que o salário dele era de R$ 1.200,00 antes de 
ser promovido, assinale a alternativa que representa o 
salário de Juliano após receber o aumento: 

 

(A) R$ 1.580,00 
(B) R$ 1.600,00 
(C) R$ 1.680,00 
(D) R$ 1.700,00 
(E) R$ 1.800,00 

 

Questão 08  

 
Uma empresa demitiu 28% de seus funcionários. 
Sabendo que o quadro de funcionários dessa empresa 
era de 2.400 funcionários, é CORRETO afrmar que a 
quantidade de funcionários demitidos foi de: 

 

(A) 658 
(B) 665  
(C) 672 
(D) 680  
(E) 694 

 

Questão 09  

 
De acordo com a expressão (168 : 12) + (15 x 28,96), o 
resultado é igual a: 

 

(A) 448,40 
(B) 428,15 
(C) 397,28 
(D) 389,82 
(E) 375,10 

 

Questão 10  

 
Consirederando os conjuntos C = { 1, 2, 4, 5, 7, 10 } e D 
= { 3, 6, 12, 14 }, assinale a alternativa que representa o 
conjunto E, sabendo que E = ( C U D ): 

 

(A) {  } 
(B) { 3, 6, 12, 14 } 
(C) { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 } 
(D) { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 } 
(E) { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 } 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Questão 11  

 
São consideradas necessidades essenciais da 
população: 

 

(A) Saúde, energia elétrica e lazer. 
(B) Saneamento básico, saúde e educação. 
(C) Saúde, diversão e energia elétrica. 
(D) Saúde, economia e educação. 
(E) Saneamento básico, cinema e esporte. 

 

Questão 12  

 
Qual o nome do presidente e do vice-presidente da 
diretoria executiva do CISCOPAR (2013/2015), 
respectivamente? 

 

(A) Jucenir Leandro Stentzler e Cleci Rambo Loffi. 
(B) José Carlos Mariussi e Cleci Rambo Loffi. 
(C) Cleci Rambo Loffi e Rodrigo Fernandes da 

Silva. 

(D) Jucenir Leandro Stentzler e José Carlos 
Mariussi. 

(E) Jucerlei Sotorriva e Jucenir Leandro Stentzler. 
 

Questão 13  

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o CISCOPAR: 

 
I. Para o Município de pequeno porte, 

representa a possibilidade de oferecer à 
sua população um atendimento de maior 
complexidade. 
 

II. Para o Município de grande porte, 
representa a possibilidade de oferecer à 
sua população um melhor atendimento 
nas áreas complementares e 
suplementares dos serviços de saúde, 
dando agilidade ao atendimento ao 
cidadão. 

 
III. Quando o município ou regional não 

comporta tal serviço/procedimento, não 
se encaminha para outro centro. 

 
IV. Os municípios integrantes do CISCOPAR 

pertencem à 14ª Regional de Saúde. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
(A) I, III e IV. 
(B) II e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I e II. 
(E) Somente a IV. 

 

Questão 14  

 
Qual estatal está envolvida no esquema bilionário de 
desvio e lavagem de dinheiro, conhecida como 
operação Lava Jato? 

 

(A) Vale do Rio Doce. 
(B) Itaipu. 
(C) Camargo Correa. 
(D) Petrobras. 
(E) Ilha Solteira. 

 

Questão 15  

 
As Políticas Públicas no Brasil influenciam nos 
governos, federal, estadual e municipal: 

 

(A) Indiretamente. 
(B) Parcialmente. 
(C) Diretamente. 
(D) Não diretamente. 
(E) Inconstantemente. 

 

Questão 16  

 
Quem são os gestores do SUS nos municípios? 

 

(A) Secretarias do Estado. 
(B) Ministério da Saúde. 
(C) Secretário Estadual de Saúde e Governo 

Estadual. 
(D) Prefeitos e secretários. 
(E) Secretarias Municipais de Saúde e Prefeituras. 
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Questão 17  

 
De acordo com o IBGE, a estimativa populacional de 
Toledo, em 2015, foi de: 

 

(A) 132.000 habitantes. 
(B) 100.000 habitantes. 
(C) 190.000 habitantes. 
(D) 90.000 habitantes. 
(E) 174.000 habitantes. 

 

Questão 18  

 
Qual a principal atividade econômica da região 
metropolitana de Toledo? 

 

(A) Pecuária. 
(B) Agronegócio. 
(C) Agricultura. 
(D) Minério. 
(E) Piscicultura. 

 

Questão 19  

 
Após uma longa batalha dos abolicionistas para 
acabar com a escravidão no Brasil, no século XIX, no 
dia 13 de maio de 1888 é finalmente sancionada(o): 

 

(A) Independência do Brasil. 
(B) Proclamação da República. 
(C) Tiradentes. 
(D) Abolição da Escravatura. 
(E) Lei Áurea. 

 

Questão 20  

 
Qual foi o primeiro presidente civil, eleito, após a 
Ditadura Militar? 

 

(A) Luís Inácio Lula da Silva. 
(B) João Figueiredo. 
(C) José Sarney. 
(D) Fernando Collor de Melo. 
(E) Fernando Henrique Cardoso. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  

 
Fazem parte do periodonto, EXCETO: 

 
(A) Gengiva. 
(B) Ligamento periodontal. 
(C) Cemento.  
(D) Osso alveolar. 
(E) Dente. 

 

Questão 22  

 
Ocupa a cavidade pulpar e tem a forma idêntica à da 
coroa na sua porção mais externa: 

 
(A) Polpa dental. 
(B) Dentina. 
(C) Esmalte. 
(D) Cemento. 
(E) Colo. 

 
 
 
 

Questão 23  

 
Na dentição permanente, os dentes estão divididos por 
quadrantes. No quadrante IV, qual dente se faz 
presente? 

 
(A) 12. 
(B) 23. 
(C) 32. 
(D) 43. 
(E) 36. 

 

Questão 24  

 
Sobre a escovação dentária, assinale o que está 
CORRETO: 

 
(A) Recomenda-se o uso de escova dental com 

cerdas duras. 
 

(B) Sempre estimular o paciente para que ele 
remova de forma eficaz o biofilme dental. 

 
(C) A higienização sequencial não permite que o 

paciente tenha noção das áreas higienizadas. 
 

(D) O uso do fio dental não é importante. 
 

(E) O bochecho com solução antisséptica sempre 
substitui a escovação dentária. 

 

Questão 25  

 
A indicação desta técnica é a limpeza do sulco 
gengival, principalmente nas gengivites marginais 
simples: 

 
(A) Método de Charters. 
(B) Método de Bass. 
(C) Método de Pádua Lima. 
(D) Método de Fones. 
(E) Método de Fones modificado. 

 

Questão 26  

 
Instrumento apropriado para remover tecido dentinário 
cariado: 

 
(A) Sonda exploradora. 
(B) Sindesmótomo. 
(C) Alavanca. 
(D) Cureta. 
(E) Espátula 24. 

 

Questão 27  

 
Sobre a lavagem de instrumental contaminado, é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) É um passo obrigatório depois da esterilização. 

 
(B) Tem por objetivo diminuir o número de micro-

organismos presentes no instrumental. 
 

(C) Esta lavagem é feita sempre utilizando o 
equipamento ultrassônico. 

 
(D) Pode-se utilizar palha de aço para otimizar o 

processo de lavagem. 
 

(E) Antes da lavagem, os instrumentais devem ficar 
imersos em álcool 70, por 30 minutos. 
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Questão 28  

 
Processo de esterilização mais seguro atualmente, 
utilizando associação de altas temperaturas com vapor 
saturado e pressão: 

 
(A) Autoclave. 
(B) Radiação. 
(C) Incineração. 
(D) Forno de Pasteur. 
(E) Estufa. 

 

Questão 29  

 
Como deve ser o descarte de uma lâmina de bisturi 
após realizar uma incisão? 

 
(A) Em saco preto. 
(B) Em recipiente específico, com proteção dupla. 
(C) Em saco branco com identificação de lixo 

contaminado. 
(D) Em lixo comum. 
(E) Em um pacote feito com papel Kraft. 

 

Questão 30  

 
Qual é a face do dente com mais predomínio da lesão 
de cárie? 

 
(A) Oclusal. 
(B) Vestibular. 
(C) Palatina. 
(D) Mesial. 
(E) Distal. 

 

Questão 31  

 
O ASB é um profissional que executa tarefas auxiliares 
no tratamento odontológico, EXCETO: 

 
(A) Selecionar moldeiras. 
(B) Processar filme radiográfico. 
(C) Fazer a remoção do biofilme. 
(D) Executar desinfecção e esterilização do 

instrumental. 
(E) Realizar o acolhimento da paciente. 

 

Questão 32  

 
Em uma restauração de amálgama, o instrumental de 
Frahm é usado em que fase? 

 
(A) Brunidura. 
(B) Condensação. 
(C) Polimento. 
(D) Escultura. 
(E) Trituração. 

 

Questão 33  

 
Uma bandeja para exame clínico deve conter: 

 
(A) Espelho, pinça, pasta profilática. 

 
(B) Espelho, pinça dente de rato, sonda 

milimetrada. 
 

(C) Rolo de algodão, película radiográfica, fio 
dental. 

 
(D) Bolinha de algodão, pasta profilática, espelho. 

 
(E) Espelho, pinça, explorador. 

Questão 34  

 
O uso de equipamento de proteção individual é uma 
das principais normas de biossegurança. Dos itens 
citados, qual NÂO é considerado um EPI? 

 
(A) Touca. 
(B) Máscara. 
(C) Sobreluvas. 
(D) Gorro. 
(E) Avental descartável. 

 

Questão 35  

 
Destruição de todos os micro-organismos, inclusive 
esporulados, através de processo químico ou físico. 
Trata-se de: 

 
(A) Descontaminação. 
(B) Antissepsia. 
(C) Assepsia. 
(D) Desinfecção. 
(E) Esterilização. 

 

Questão 36  

 
A taça de borracha está indicada para: 

 
(A) Realizar desgaste na superfície oclusal. 
(B) Lavar instrumental contaminado. 
(C) Realizar profilaxia das arcadas dentárias. 
(D) Remover tecido cariado. 
(E) Remover tártaro. 

 

Questão 37  

 
Instrumento utilizado para suturar mucosa: 

 
(A) Porta-agulha. 
(B) Pinça hemostática. 
(C) Pinça clínica. 
(D) Pinça de campo. 
(E) Pinça Molt. 

 

Questão 38  

 
Tem sua indicação como material protetor do 
complexo dentina-polpa. São apresentados na forma 
de dois tubos de pastas, que quando misturados em 
proporções iguais adquirem presa. Trata-se de: 

 
(A) Cimento de óxido de zinco e eugenol. 
(B) Cimento resinoso. 
(C) Cimento fosfato de zinco. 
(D) Cimento de hidróxido de cálcio. 
(E) Cimento de ionômero de vidro. 

 

Questão 39  

 
A principal característica do ionômero de vidro é a 
liberação de: 

 
(A) Cálcio. 
(B) Magnésio. 
(C) Hidroxiapatita. 
(D) Fósforo. 
(E) Flúor. 
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Questão 40  

 
A dentição decídua completa apresenta: 

 
(A) 10 dentes. 
(B) 12 dentes. 
(C) 20 dentes. 
(D) 28 dentes. 
(E) 32 dentes. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

GABARITO 
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